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Eis o parecer aprovado pela 6.a Comissão:
"Partindo da asserção de que a intransigência em manter rig~rosam.ente a velha distinção romana entre Direito Público e Direito P~1v~do vem gerando ,na literatura do Direito Administrativo
~
d e " novr'd
1 a d es " ,
)
a mu Itrp IIcaçao
que só o esquecimento
do.s dogmas privatísticos ~utoriz.aria fôssem consideradas tais, conclui
o Ilustre prOI~sso~ Ruy C1~ne Lu:1a mostrar-se oportuno empreender
o estudo dos mst1tutos e figuras JUrÍdicas do Direito Administrativo
em comparação com as esp-écies paralelas do Direito Privado crian:
do-se, destarte, um como Direito Comparado "ad intra", nes;e setor
importantíssimo da investigação jurídica. Como contribuição a êsse,
"desi:deratum", elaborou ensaios sôbre "Ato administrativo e ato :iurídico r:rivado" e "Domínio público e propriedade privada".
·
a totalidade dos membros da Comissão não só tem conhecimento
pessoal e direto dos têrmos da tese do professor Ruy Cirne
como concorda, ainda, plenamente, com as conclusões a
a habitual maestria, chegou o eminente jurisconsulto
mesma Comissão encaminhar a aludida tese ao plenário' do
com a recomendação de que a aprove integralmente.
por outro lado, de trabalho não muito extenso resolveu também
Comissão dispensar o relatório acêrca da tese e' designar 'um dos s~us
membros para, em plenário, proceder-lhe à leitura".
Cumprindo essa determinação, o relator passou a ler a tese do
professor Cirne Lima, que mereceu integral aprovação do plenário.

NATUREZA JURíDICA DA CO~NCESSÃO·
DO SERVIÇO PúBLICO
Oswaldo Aranha Bandeira de M ello
Professor Catedrático da Faculdade Paulista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo.

Capítulo I

DO SERVIÇO PúBLICO
1 - A vida isolada do homem, é, em regra
impossíveL
Pela própria natureza, são os entes humanos ·
a vrver em
sociedade. Além disso, percebendo as vantagens que resultam da
cooperação dos seus semelhantes, não podem deixar de desejá-la.
Temos, portanto,, que a vida social é uma resultante dêsses dois elementos: necessidade e liberdade.
Daí, o dever de colaboração recíproca, concre6zado no princípio d~ solidariedade, não só impôsto pela própria natureza, como,
ainda, querido, por verificar-·se que convém à vida em comum.
O meio exterior apropriado é fisicamente adequado ao desenvolvimento do nosso organismo, para êste percorrer o ciclo natural
da sua evolução. Por sua vez, o meio social apropriado é psicologicamente adequado aos nossos sentimentos e aos nossos pensamen-·
tos, para se manifestarem e se aprimorarem.
Para que a vida em sociedade possa frutificar, exige a
de certas atividades e, por outro lado, a abstenção de outras. Isto,
é, tôdas aquelas atividades que contribuem para a vida social
pera devem ser praticadas, bem como devem ser evitadas tôdas as
que lhe forem prejudiciais. Eis aí, a conclusão imposta: a união dos
esforços individuais para a realização de fim comum, constituidor
do bem da coletividade.
A expansão da personalidade humana exige, - e isso é de senso
comum - a formação de várias sociedades, algumas naturais e outras convencionais, sendo, conseqüentemente, necessárias as primeiras
e voluntárias as segundas.
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Constituindo-s·e corporações políticas soberanas, são os Estados
em princípio, iguais e, por isso, considerados, uns em relação aos
outros, comunidades independentes.
'
Num certo território e sôbre o seu povo, em regra, portanto, só
pode haver poder público titular da soberania, quer dizer, competente
para a totalidade dos assuntos temporais de ordem política.
E, embora muitas vêzes o exercício dêles se distribua entre outras entidades, unicamente o Estado fica com a capacidade de de.:
cisão em última instância, pois, a soberania é, por natureza, mdivisível.
Entidade, abstrata, êle se traduz por fatos matena1s
ou intelectualmente perceptíveis, constituindo uma unidade no espaço e no tempo, pois, é uma organização composta de indivíduos 7
mas possui caráter mais duradouro, e independente dêles, considerados "ut singuli", e que visa realizar o bem comum da coletivid·ade.
Assim, embora dependa dos elementos humanos que o compõem
para existir em dado território, forma um todo distinto dêles e com
escopo definido, especial e exclusivo. É o núcleo de convergência
e o ponto de partida das atividades levadas a efeito em atenção ao
bem comum dos componentes da comunidade e participantes do
caráter de identidade e permanência. Essa qu~lidade, de ser centro
de atribuições e operações na ordem moral e ser capaz de direitos
e obrigações na ordem jurídica, o caracteriza como pessoa moral e
jurídica, ou, melhor, como pessoa coletiva.
Como pessoa coletiva, o Estado distingue-se da pessoa física
pois, ao contrário desta, é desprovido dos atributos próprios de inteligência e vontade, que lhe são peculiares. Êle, realmente, não é
um ser consciente e livre, mas unidade composta de seres conscientes
, e livres, isto é, união formada de seres com os atributos de inteligência e vontade sob um poder unificador, em dado território, ligados:
através de relações de interdependência e solidariedade, visando ao
mesmo fim. Em resumo, é um ser acidental constituído de
entre seres substanciais para alcançar o seu bem comum.
4 - Examinando-se a natureza das cousas, cumpre dar a cada
um o que é seu: a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus
-- e daí o termos a justiça nos seus múltiplos matizes: quer nas relações comutativas egualitárias~ quer nas relações institucionais, distributivas. E a justiça nada mais é que a exppessão do Direito, o
qual ·rege as relações humanas na sociedade, fixando as
da conduta dos sêres que a integram.
Mas, êsse Direito não é o impôsto pela vontade da maioria, em,
que o bem comum se transforma na soma das vontades p::u:~ticula
res, nem é o impôsto pda vontade de um só, em que o bem comum

-862-863se transforma em entidade mitológica superior aos homens. O Direito, de que se fala, é o obtido pelo exame da natureza humana e
pelo estudo das condições necessárias para o homem atingir o seu
fim. Destarte, as condições de vida social próspera são fornecidas
pela própria natureza humana, considerando-se não o individuo,
Isto é, o ser. animal, mas a pessoa, isto é, o ser racional. Não se
sufoca o homem pelo socialismo nem se anarquiza a sociedade pelo
individualismo. Não há sequer a egolatria do anonimato, expresso
no domínio democrático da maioria, ou do ditador, manifestado na
opressão da autocracia.
Excluindo-se o prestígio da autonomia da vontade, procura-se
a solução no império da natureza das cousas e, por êsse modo, sE
harmonizam os extremos, substituindo-se o egoísmo, de um ou dt
muitos, pelo solidarismo. Para tal, estabelece-se a seguinte propor.
ção: o indivíduo está para a sociedade, assim como a sociedade está
para a pes,soa humana. E, isso, porque a ee'losão da sociedade se
deu como razão de ser para o homem, como ente racional, atingü
o seu fim, pelo desenvolvimento da inteligência da pessoa e domívio
dos sentidos do indivíduo.
·

quali~

A noção do bem comum, - não é quantitativa, porém
ficativa, - não se superpõe, mas se subordina à natureza humana.
Na verdade a sociedade tem por objetivo facilitar a expansão d,e
todos os predicados humanos, e a coordenação do bem comum é
feita com o intuito único, de servir à coletividade ou, seja, aos sêres
humanos que a constituem, enquanto tais.
O direito, que se apregôa, enfim, é o direito natural, cujas raizes estão na própria moral, ou, melhor, é a própria moral social, o qual substitui o acaso arbitrário ou o determinismo necessário, pm.
uma ordem social natural, decorrente da finalidade intrínseca dos
sêres que compõem a sociedade.

A concretização dos princípios abstratos da ciência jurídica
exige esfôrço paciente, observação atenta e prolongada dos caracteres
humanos, dos costumes da sociedade, do j&go das leis e do mêcanisma
das instituições.
Assim, se concilia a imutabilidade dos princípios científicos fundamentais com a variação dos seus desenvolvimentos na aplicação,
através do tempo e do espaço. E, o direito natural, estável, presidindo, segundo as circunstâncias, a oscilação, do conteúdo dos preceitos que lhe são complementares e encerram o direito positivo, em
constante adaptação, atendendo a razões históricas e geográficas e
a pressão do homem e do meio em cada época.

5 - No Estado d& Direito, há a distribuição de atribuições
específicas que competem ao poder público, uno, entre os vários Órgãos pelos quais se atua. Daí a criação da chamada teoria da se-
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imterêsses individuais, mas, entretanto, reflexamente se satisfazem~
por lhes convir, a-pesar-de levados a efeito, apenas, tendo em vista
a imediata conveniência da coletividade; "v. g.", certas medidas de
polícia, de segurança publica ou de bem estar geral. Os s·erviços pú-blicos pró-cidadão são aquêles que, atendendo ao bem comum, ou,
melhor, ao interêsse coletivo da comunidade, visam satisfazer o interêsse individual dos cidadãos que compõem essa comunidade, isoladamente considerados, seja porque êsse é o seu escopo primário 1 .
como o caso do transporte; seja porque a satisfação de ambos os interêsses - individual e coletivo - se confundem, "v. g.", as vias de
comunicação.
8 - No exerciCIO de suas atividades para realização dos servi-ços públicos, o Estado se utiliza, quando necessário, do poder de império sôbre as pessoas e do domínio eminente sôbre as coisas, em re-gime jurídico especial de prerrogativas incontrastáveis de mando,
resguardados, é c,erto, os direitos dos particulares, segundo a ordenação jurídica dominante. Êsses processos são de aplicação direta e imediata com referência aos serviços públicos pró-comunidade, uma vezque são impostos ao público, e de aplicação simplesmente indireta e
mediata nos serviços pró-cidadão, visto que são oferecidos ao público~.
concorrendo em tal hipótese para facilitar a execução do serviço.,
propriamente dito, ou para assegurar a sua boa gestão.
Além de atividades para cumprimento mediato ou imediato dos.
serviços públicos, realiza o Estado outros, que devem ser havidos co·mo de caráter particular, constituindo, na verdade, meios indiretos
í>ara atingir aquêles. Na realização de tais atividades o Estado se
equipara aos súditos nas sua's relaçôes recíprocas.
Para consecução do seu fim, portanto, o Estado se utiliza de
meios e modos adequados para isso, sendo que êsses meios e modos .
necessários e próprios para execução de serviços públicos são havidos como públicos .ao passo que são considerados como privados aquêles que servem para realização de sua atividade privada.
Ao poder público, no exercício das prerrogativas que lhe são.
próprias como ente soberano, na consecução do bem comum, cumpre,
sempre, alterar a organização e o funcionamento dos serviços públicos.
e modificar o modo de desempenho dos atos públicos. Trata-se de
atribuição personalíssima e decorrente de sua própria razão de existir, que jamais pode ser alienada, sob pena de considerar-se tal procedimento político e jurídicamente sem valor. Com referência à sua
atividade privada, sujeita-se ao direito comum.
Os serviços públicos, destinados a satisfazer imediata necessidade coletiva, devem ser organizados tendo em vista especialmente·
a realização desinteressada de tal objetivo, sem o intuito de auferir

-866Tendas, pois, em princípio, não tem finalidade lucrativa. Nada impede,
'~ntretanto, que as despesas da prestação dos serviços públicos seJam cobertas, com margem, por seus beneficiários havendo assim
a. título de incentivo, uma parcela de proveito. Só ; natureza do ser~
1\nço é que ~ermite seja êle explorado com lucro, pelo custo ou mesmo .con~. preJuÍzo, o que é apreciado pelo govêrno atendendo a con'v-emêncras político-administrativas.
'
. . Ao contrá.ri?, as ativida~es privadas do Estado podem ter ob.re~vos co~ercrars: ~mbora sep desaconselhável exerça &le essas em~presas, pms, as atrvrdades privadas do Estado só devem existir como
elemento para consecução de suas atividades públicas.

o~ mefos. de gestão são o~ procedimentos utilizados pela
a?I?Imstraçao pu?hca, .Pa~a consegUir os elementos julgados neces·san_os P.ara o servrço atmgrr o seu escopo, a saber: homens, materiais
e dmherro.

?.-

~Os ~ro~essos de g~stão são os métodos utilizados pda adminis.traçao publ1c~ ~1a reah.zação do próprio serviço, ·estabelecendo para
tanto as condrçoes havrdas como mais convenientes, a saber: "regie"
e concessão.

~O - N ~ realizaç~ão. d~ ?eu f.im, o Estado exerce dupla ação:
JUndrca e socral. A açao JUndrca vrsa a cons-ecução das atividades de
.defesa exte.rna e ma~~tenção da ordem interna, para efetivação da
paz na soc!edade p~h~rca, pela tutela do direito. A ação social visa
a consecuçao das at.rvrdades tendentes a desenvolver as ·condições de
tbem ~e~tar e apr?v·~Itamento .c?let~vos, pela satisfação das necessidades f1s1cas, economrcas e esprntuars dos cidadãos.
A ação jurídica compreende. at.ribuições privativas do poder pú1 •
.bhco. ~ ~uto~ga da tutel~ do drrerto aos particulares, acarretaria a
sua f~lencr~ vr~tual, em vrrt~de de privá~lo da sua função precípua.
A açao socr~l e levada a eferto pelo poder público concorrentement'e
com. o.s particulares, sendo que o primeiro, age, somente em caráter
·su1~l~~rv~ e comple~entar, isto é, com objetivo de supr{r a falta ou
defrcrencra dos servrç~s afetos ao último, salvo, é claro, os casos em
·qt~e. a na.tureza pecuhar dos serviços ou razões de conveniência admi~Ist.ratrva, tendo em vi~ta interêsse público, por motivos compre,ensrvers,. aconselhem ~ retrrada de certos serviços, em princípio, da
alçada l.1vre dos ?artrc~lares, para serem avocados pelo Estado.
. . Assrm, a açao social compreende duas ordens de atribuicões
drstmtas: as em que os particulares ·concorrem com a administraÇão
a~ que. devem ser avocadas por esta última. Com referência às pri.~
me1ras~ mcumbe ao poder. l?úblico, em regra, apenas zelar por sua
execuçao, fomentando a at1v1dade dos particulares, ao passo que, com
•

I

867referência às últimas, como norma, há a substituição. da atividade
livre dos particulares pelo poder público. São respectr~ramente s~~
viços impróprios e próprios do Estado ou, melhor, serviços. de utilidade pública e serviços públicos. Êstes só pode!ll ser e~ercidos pelo
Estado ou seus delegados e destinam-se ao público, mediata ou Imediatamente; aquêles devem ·ser ~xercidos . pelo ~stado somente na
falta ou deficiência dêles por particulares, mcumbmdo-lhe, em regr~,
apenas, animá-los, incrementando e il:centivando,. senão mesmo exlv·indo quanto possível o seu exerc1c10 por tercerros. Os chamados
b
)
•
'bl'1ca? sao
- ser"serviços
impróprios do' Estado " , tsto
e, d e utr'l'd
1 a d e pu
viços correspondentes a prestações privadas, mas, ~ado ~ f~m a que
são dirigidos, e o número elevado de pessoas. que nel.es .·sa.o m~er;s~a
das, pertencentes à coletividade, são suhme~rdos a drsciplma JUndica
especial, mesmo porque, na f;It~ dos p~rt1culares poderem exercer
tais serviços, deve o poder publico prove-los.
Tais serviços, por isso, são exercidos até me~iante cert.a. regu~
lamentação do Estado. Constituem atividades pnvadas, SUJeitas a
sua ingerência.
·
.
A simples regulamentação, portanto, da pr~est~~ão de deter:nm~
da atividade, em alguns de seus aspectos, não s1gmfrca, em considerala pública, mas, apenas, de ut.ilidade públ~ca: A ~egulamenta.ção, que
implica em considerar o serv1ço ~omo publico, e a sua :et1rada do
comércio comum, com o estabelecimento de sua exploraçao pelo Estado ou ·seus delegados. Enfim é preciso que se enquadre nos processos de execução de direito público.
Os casos cuja natureza pecuiiar indica que devem ser avocad~s
pelo Estado, são fáceis de serem discriminados. Enf.eix~m os serviços que, para seu cUmprimento exigem, ao menos mediatamente, o
exercício do poder de império, próprio dos sêres soberanos e dos e~t~s
que constituem seus desdobramentos, ou o uso de .~e~s do d?~m10 ·
das entidades política•s. Os casos em que a convemenc~a adm_~mstratendo em vista especial interêsse coletivo, acons·elha sepm alo-uns serviços avocados pelo Estado, são de difícil classificação, pois,
~ó o exame das circunstâncias objetivas é que convence ou não da
necessidade de retirá-los da ação livre dos particulares e sujeitá-los
a regime de contrô1e. Considerar, por conveniência administrativa,
certo servico como público, é atribuição discricionaria do Estado.
As ati~idades dos particulares que devem ser, por conveniência
administrativa consideradas como serviços públicos, são as que afetan1 de certa 'maneira a defesa nacional ou a ordem pu/ bl'Ica, exemplifi~ativamente, pela ~ua posição estratégica ou facilidade de divulgação ao es·trangeiro, os serviços de telégr:afo, rádi~, .etc., ou, então,
as que refletem diretamente no interêsse da coletrv1dade, nas. suas
condições de bem estar, pela circunstância de disfrutarem, de algum
I
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Tais serviços são de vida estável, mudam de gerações em gerações
e não de estações em estações do ano, sendo relativam,ente lentas as
suas transformações, pois, o seu progres·so decorre dos marcos profundos assinalados nos avanços das ciências. :ítles não se alteram segundo os gostos ou as imposições da moda. Constituem instituições
.e não formas comerciais. Têm fim altruísta e não egoísta.
Êsses serviços de caráter industrial compreendem principalmente,
as comodidades seguintes: a) transporteJ terrestres, através das ferrovias, ônibus, metros, bondes; aquático, marítimo ,e fluvial por meio
de embarcações apropriadas; aéreo, pelos aviões e balões; e pelo sub
solo, utilizando-se de canalizações, para condução de água, óleo, gaz
e outras neces•sidades e escoamento de detritos; b) co1n~micações
feitas em forma de correspondência postal, telegráfica, radiográfica,
telefôníca; c) - fornecimento de água, calor, frio, luz e energia,
pelas comodidades da água, gaz e eletricidade; d) - satisfação adequada. das necesJidades alimentares fundamentaiJ, como usinas pasteurizadoras, matadouros etc. Há várias classificações feitas pelos es·critores. Nenhuma, todavia, é absolutamente satisfatória e completa
sendo de caráter enunciativo e não taxativo. Desenvolvem-se, dia a
dia, êsses serviços em virtude do crescimento da população e, conseqüentemente, das cidades, originando maior densidade de habitantes
nas zona·s urbanas, impelindo à divisão intensa do trabalho, forçando
,.,..,,,...,,,..n.,,c da técnica da' vida e dos :processos de sua satisfação, impondo
a colocação, em diferentes locais, de produtos cujo consumo
é necessário à coletividade e, assim, as comodidades são produzidas em
larga escala, oferecidas ao público, por organizações especializadas,
têm por objetivo a prestação de serviços havidos como públicos,
as necessidades sentidas em determinada época, segundo o estado de cultura da sociedade, aferido êsse estado pelos imperativos
do homem e do meio.
Não existem e não podem existir contornos precisos estabele•cendo a esfera tanto dos serviços públicos, como dos de utilidade pública, como, ainda, dos privados. À medida do evolver das sociedades
políticas, êsses serviços saem de uma zona para serem encaixados na
·outra. Sem dúvida, constituem conceitos fixos, mas de contendo variá·
Variável segundo ó grau de civilização e progresso do Estado, as
necessidades do povo e as condições peculiares de cada local. Há
mesmo uma zona crepuscular entre muitos dêles, em cuja linha de
,circunferência as ·esferas se tangenciam interpenetrando-se. E daí as
na,s cla·ssificaçôes doutrinárias e legais existentes.
12 - Enquanto os serviços públicos da atividade jurídica são
•executados, em princípio, pelo poder público, os serviços públicos da
atividade social que competem ao Estado, podem ser geridos pela
administração ou pelos particulares por via de delegação do
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Caberá à regulamentação de serviços públicos acautelar as crf,~
ticas acima apontadas contra ambos os sistemas. Prescreverá que a
execução de tais serviços, quando exercidos diretamente pelo poder
público, seja feita sob regime especial de autarquia e, portanto, inde ..
pendente das influências burocráticas e políticas e debaixo de ação
de pessoa ipt·eres.sa.da no êxito da emprêsa. E&tabelecerá que a pres'"'
tação dêsses serviços, quando desempenhados por concessão, seja feita mediante completa fiscalização do poder público, pela repartição
competente, e os seus dirigentes sujeitos a severas medidas punitivas no·
caso de excessos .de orientação da emprêsa ou na defesa dos seus in-terêsses. Aléni di·sso, poderá, em ambas as hipóteses, optar pela so~ ciedade de economia mi·sta que consiste em participar o poder público·
como sócio de emprêsa particular concessionária de serviço público,
t·endo maior ou menor ingerência, conforme o capital nela inv·ertido~
quando poderá ocorrer preponderância da riqueza pública ou privada,
segundo a orientação política-administrativa julgada mais aconselhável, em função do objetivo que sugeriu a exploração do serviço público·
por concessionário constituído em emprêsa de economia mista. Em li-nhas gerais, portanto, a orientação no assunto poderá ser fixada. Po-·
rém, a solução definitiva deverá competir à entidade política que tiver a atribuição do serviço, pelo exame cuidadoso dos casos con-·
cretos.
Dada a intervenção muito intensa, nos países latinos, dos
ticos na atuação do Govêrno, prejudicando os interêsses coletivos em.
proveito das conveniencias partidárias, nos parece preferível o
de concessão ao de exploração direta pelo Estado, mesmo sob forma
autárquica, dos serviços públicos de ·sua atividade social de caráter
industrial. Mais fácil será se encontrarem nesses povos "equipes" de
funcionários dedicados e hábeis que exercerão convenientemente a fiscalização dos serviços concedidos, do ~que conseguir--se organização satisfatória do poder público para diretamente gerir tais atividades, de
forma ·que 1=ssas repartições fiquem alheias ao bafejo da politicagem
ou do emperramento burocrático. A socialização deve ser usada apenas
como último recurso, quando a fiscalização dos serviços concedidos vier
de todo a falhar. Na verdade, preferimos constitua antes uma ameaça
contra possíveis abusos dos concessionários, do que um processo nor-·
mal de execução do serviço. A sua previsão é imprescindível justamente para tais circunstâncias. Porisso, de regra, cumpre ser em po-tência para se atualizar em casos excepcionais, sômente.
A sociedade de economia mista, &e adotada, também melhor
atenderá ao interêsse público, ao nosso ver, se nela prevalecer o CJ.·pital particular, não constituindo, portanto, uma fôrça disfarçada dr~
socialização, mas, .ao contrário, emprêsa realmente de natureza privada. Em casos esporádicos, em que urge maior domínio do poder
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:blico, êle absorverá, então, a emprêsa, utilizando-se dos processos de
·direito público cabíveis.
. Sempre, a socialização, absoluta ou relativa do servico da ati·v:dade social de caráter industrial, deve constitdir medida~ de exces·sao, us~da em casos excepcionais. O instituto nes')a eventu::1bdade,
v~Ie mais c~mo arma possíve~ de ser empregada, portanto. como atua·çao preventiva de coerção psicológica sôbre os concessionários.

Capítulo II
DA CONCESSÃO DE SERVIÇO PúBLICO

, . 1! -

Concessão é o ato administrativo pelo qual o poder púh!Ico I~cu.mbe a uma pesso~, natural ou jurídica, de exercer um ser:;Iço pub!Ico. Embora contmue a ter o caráter de serviço público, é
·ele exercido em nome e por conta e risco do concessionário.
.

14_ - , Col~ca~se o concessionário no lugar do concedente, pois
o serviço _e propno do .Estado, exercendo-o por delegação. Aten~dendo .razoes de oportumdade política, ao invés de gerir diretamente
·o serviço, o Estado o faz por intermédio do concessionário, havido
com? capaz de dese~penhá-lo satisfatoriamente, o qual, afiança,
median~e as cautelas JUlgada~ necessárias, assim proceder. Há, na
concessao, "a ?Utorg~ ao particular, do exercício de serviço público
·de competencia
Estado. Portanto, tal outorga é, e não pode deixar de ~er, condiciOnal, temporal e pessoal. A concessão na verdade
'~ ~~ simples pro~e:so. técn~co de execu~ão de serviç~ público, d~
aco1 do com .as ~xigen,cia.s deste. O serv:Iço público delegado, deve
te~, ~orno o serviço publico levado a efeito pelo Estado o objetivo
:;prmc1pal de atender a:o interêsse coletivo, pois não seri~ admissível
essa forma de exploração, se tal garantia não existisse.

-873·o ·serviço público, no interêsse da coletividade, segundo organização
~e funcion:tmento mais convenientes para se atingir tal fim.

17 -- 1\/fas, o fato de cúar direitos e obrigações, não constitui
"caraterístico suficiente para extremá-la de outros institutos jurídicos de cujos atos decorrem também, direitos pa,ra as partes, ·e não só
,direitos como obrigações.
Po][ não atentarem nisso, há autores que sentem dificuldades em
'especificar a concessão, distinguindo-a de outros institutos jurídicos,
cestabelecendo nesse terreno, verdadeira balbúrdia, dando conceito
genérico ao instituto da concessão, dentro do qual cabem várips atos
jurídicos que não devem ser compreendidos.
Os autores franceses e alemães oferecem noção mais restrita da
concessão~ pois a distinguem, apenas, em concessão de uso, obras e
:serviços públicos, ao passo que os italianos e alguns espanhois nela
incluem, entre outras, a concessão de prêmios, de função pública e
~~de "status" jurídico.
No presente estudo só nos interessa a concessão de serviços
:públicos e neste sentido tal expressão vem empregada.
Capítulo III
DA NATUREZA DOS ATOS JURíDICOS

??

15 - Ao co~cessionário são atribuídas as prerrogativas de ·exercer pod.eres pecuhares aos entes pol~ticos, necessários ao desempenho
do serviço e de ·cobrar taxas, denommadas tarifas dos usuários como
c~m_traprestação dos serviços a êles fornecidos, tddo na forma 'e con··diçoes em que foram :outorgadas essas faculdades.

16_- Pelo fato.de in,cuJ?bir o concedente ao concessionário da
· e~ecuçao de um serviço publico e, mais, dês te aceitar tal incumbên,CI~, nascem. dês~ e ato jurídico - concessão de ser.;iço público - direitos e obngaçaes reciprocas. Assim, cabe ao concessionário o direi.t~ de. execu.tar n serviç~ público, ass~gurada a seu favor uma equaçao fmance1ra estabelec_td~ por ocasião da outorga da concessão e
'Cabe ao concedente o ,direito de obrigar o concessionário a executar

18 - A elaboração de regras jurídicas, com a conseqüente
•'Criação de situações jurídicas pressupõe a prática de atos pelas pessoas de direito e havidos, portanto, como atos jurídicos, os quais
consistem em manifestação de vontade daquelas pessoas, acarretan·,do modifícaçõ.es diretas ou simplesmente declarações no ordenamento
jurídico existente, para satisfação de determinados interêsses, pela
'formação de relações jurídicas.
o ato jurídico é manifestação de vontade, que, solicitada pelos motivos, -delibera, ante a concepção e execução de certo as·sunto, para satisfação de determinado interêsse. E' formado tendo
rem vista as causas que influem na exteriorização de qualquer ato
dàs pessoas, a saber: causa eficiente, que é o sujeito manifestante da
vontade, causa final, que é a meta pela qual o ato solicitado pelos
:~motivos foi praúcado, causa material, que é o hem, cousa ou prestação, objeto do ato, e causa formal, que é o modo pelo qual o bem,
~cois1 a ou prestação se constitui objeto do ato, isto é, se torna o conteúdo da regra jurídica. As causas formal e material são elementos intrínsecos do ato jurídico, enquanto que as causas eficiente e final
'São elementos extrínsecos do ato jurídico.
27 -
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874Todo ato jurídico pressupõe SUJeito capaz, objeto possível corvteúdo legítimo e fim adequado do agente e do próprio ato.
'
19 - A classificação dos atos jurídicos pode ser feita tendo em
vista a relação jurídica em si ou tomando em consideracão os
dela decorrentes.
~
·
20 - Os atos jurídicos em si se dividem em atenção aos elementos intrínsecos, causas material e formal, ou melhor,~ ao objeto
aQ;
conteúdo da relação jurídica ou em atenção aos elementos extrínsecos
causas eficiente e final, ou melhor, à vontade das pessoas jurídica/
físicas ou c?letivas que integram a formação de relação jurídica e ;.
n;e~a que visam alcançar e constitui motivo, portanto, da relação ju:...
nd1ca.
21 - As regras jurídicas, em relação às causas intrínsecas comvreendem o objeto e o conteúdo dos atos jurídicos, pelo qual ~rodu
zem determinado efeito, ocasionando modificações no ordenamento,
jurídico existente e a conseqüente produção de determinada situação jurídica.
. E~sas ~lter~ções pod~m dizer respeito a preceitos objetivos OU:!
subjetivos, Isto e, a preceitos de caráter geral e impessoal ou especial
e pessoal, que como elementos constituidores de dado ordenamento,
jurídico acarretam imediatamente a criação de situações jurídicas
cor~es~o~n.dentes a ~les, o~, podem dizer. I:esp.eito, simple'smente, à
atnbmça~ de preceitos obJe~Ivos, não aphcave1s de "motu proprio",,.
a de~ermm~.d~s pessoa.s, cnan~o a favor delas situações jurídicas
tambem oh.Jetlvas. Assim, considerando-se as regras jurídicas em re-J~ção às causas_ i~trínsecas, os atos jurídicos se dividem em atos obje--·
trvos, atos subjetivos e atas-condição.
O ~to objetivo é o_ que formula regras de direito geral e impessoal
e perm1~e o . estabele~Jmento, em conseqliênçia, de situações jurídicas gerais e Impessoais, ambas de caráter abstrato. O ato subjetivo
é o que formula regras de direito ·especial e pessoal e estabelece conseqüentemente, situações especiais e pessoais, ambas de caráte1~ ccmcreto. O ato--condição é o que atribui às regras objetivas não executáveis de pleno direito, situações objetivas tornando a~sim
vei~ as ::egras .ob_jetivas pelo investimento 'de determinadas pessoas,.
a Situaçoes obJetivas decorrentes daquelas. Portanto mediante ato
de_ ext~nsão esl?ecial e pessoal se estabelece aplicaçã~ de
ra1s e Impessoais e a conseqüente criação ele situações
respondentes para determinados sujeitos de direito
zação de tais regras abstratas.
'
. C? exemplo clássico de ato objetivo é a lei. Mas há outros atos
obJetivos, Atai~ como os estatu~os das socied.ades privadas, que
c?m referencia" ao~ seus a~s~c1ados, na posição da lei, prôpriarn.en te·
d1ta, com referencia aos sud1tos de dada ·entidade política.

-875Caraterístico de ato subjetivo é o contrato, cuja aplicação muito grande no direí~o civil ~ c_omercial. f.ez co:n que se, pens~sse constituir instituto alhew ao direito admm1strat1vo. Porem ha con.trato&
de direito internacional e adm.inistrativo lavrados entre as entidades
políticas entre si ou firmado entre en~idades políticas e particul~res.
Como à lei do direito civil e comercial se chamou de convençao e
estatuto, ao contrato de direito internacional e administrativo se denominou tratado e acôrdo.
A natureza das coisas, entretanto, se não altera pela mudança
de nome.
. O tipo de figura jurídica que explica o ato-~on~iç~o é o c~s_amen
to. Mediante acôrdo de ambas as partes, se mst1tm a fam1ha nos
têrmos da legislação em vigor, isto é, nos moldes traçados pelo ato
objetivo que regula a matéria, cuja aplicação ,aos cônjuge~ se dá pelo
ato-condição do casamento. Outro exemplo e a nomeaçao dos ~un
cionários, que pelo acôrdo de ambas as ·partes, g~ve.rnantes e pa.rt!CU"7
lar determinada pessoa se investe em cargo pubhco, para ag1r em
no:Ue e por conta do Estado, na participação da atividade dêle de
realizar o bem comum da sua população, tudo conforme os textos
legais imperantes, isto é, nos moldes traçados pelo ato objetivo que
regula a matéria, cuja aplicação a certo particular se dá pelo atocondição da nomeação.
22 -- As regras jurídicas, em atenção às causas extrínsecas, compreendem o agente manifestante da vontade e a meta que se procura
alcançar e, porisso, dá aso àquela manifestação. A manifestação da
vontade do agente tendo em vista determinado fim pode ser unilateral ou convencional.
A manifestacão unilateral é singular, quando formada pela vontade de uma- só pessoa, e plural quando formada pela vontade de várias .pessoas. Em ambos os atos unilaterais, singular e plural, a yontade como é óbvio deve deliberar, solicitada pela mesma causa fmal.
'
'
.
Na hipótese do ato unilateral singular, o interêsse é uno e na de ato umlateral plural deve ser idêntico, isto é, cumpre haver conjugação de
]nterêsses, e, por conseguinte, as causas material e formal, também,
não podem ser diversas.
A manifestação convencional é aquela formada pela vontade
de dois agentes ou grupo dêles que concorrem para a integração do
ato, pelo acôrdo entre êles estabelecido para satisfação de interêsses
opostos. A oposição pode existir apenas quanto ao fim do ato, sendo
idênticas as causas intrínsecas dela, mas pode existir, ainda, não só
quanto ao fim, como, também, o chamado ato-união, ato recíproco
~u ato-acôrdo e, no segundo, temos a figura conhecida do contrato.
Como exemplo de manifestação unilateral singular, está
testamento e como exemplo de manifestação unilateral plural está a lei
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nos regimes democráticos, elaborada pelas Câmaras e Ministér'
promulgada p~lo C~efe da Nação. A figura típica de ato-uniã~o: :
c~sa~~nt?, CUJO objeto e conteúdo, isto é, causas material e formal
~ao Identicos pa.ra ambos, a saber: constituição de certa família em~
fora J7ssa ter ~;do I~vado .a efeito por interêsses diversos ou sej~ por
ms I erentes verbi. grati.a": a mulher para obter am;aro moral e
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d
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completado, subsidiàriamente, por outras regrás objetivas denominadas dispositivas.
Qualquer contrato, além das regras subjetivas que ·criam tal relação jurídica, compreende as regras objetivas imperativas, regendo
obrigatoriamente tôda relação contratual nos têrmos da legislação
vigente, disciplinadora da matéria, e se completa por regras objetivas
suplementares dispondo subsidiàriamente, na falta de preceito contratual, sôbre certos aspectos da aplicação de tal relação jurídica .
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23 - Qualquer das modalidades das regras jurídicas, consideradas em si com referência ao seu objeto e conteúdo, isto é, os atos
objetivos, subjetivos e condição, pode ser expressa por atos unilaterais,
singular ou plural, pois, êstes têm aplicação genérica. Já com os a tos
convencionais se não dá a mesma cousa, visto que êles têm aplicação
específica, assim, o ato-união só se manifesta como ato-condição, enquanto que o contrato só se exterioriza como ato subjetivo.
24 - Há atos unilaterais cuja manifestação da vontade fica
subordinada à manifestação de outras vontades unilaterais, que constituem pressuposto ou condição suspensiva ou resolutiva daquela.
Como, porém, essas vontades não se integram, constituem atos jurídicos independentes, e de forma alguma se confundem com ato
unilateral plural ou com os atos convencionais: união e contrato.
Nesta categoria podem ser mencionadas a admissão e autorização,
em que ao ato da administração se pressupõe ato do administrado
requerendo a efetivação dêles. Aquela consiste em ato administrativo
vinculado pelo qual, reconhecidos no particular qualidades e requisitos prefixados, se lhe outorga fruição de serviço ou o uso de bem
público, e esta em ato administrativo discricionário pelo qual .se permite ao particular exercer atividade que a lei declara proibida, salvo
assentimento em contrário da administração.

25 - Os atos jurídicos inferiores constituem, na verdade, execução de regras jurídicas superiores.
Essa execução se verifica pelo exame das escalas em que se encontram agrupadas as regras jurídicas. Os atos executivos são execuções de atos legislativos, como êstes à são de atos constitucionais.
A execução material, entretanto, é o têrmo finq.l da execução das
regras jurídicas e o estágio último da sua concretização, pois, que
as manifestações da vontade pressupõem, para sua efetivação, a prática de atos materiais que asseguram a realização do direito.
Essa execução, entretanto, pode ser levada a efeito não só para
exteriorização última de atos regras pessoais e especiais de carátet
concreto, como também de atos regras impessoais e gerais de cará-.
ter abstrato e sem passar por aquela situação, quer dizer, diretamente do máximo de abstração ao máximo de concretização.

-879-878A atividade material, quando elemento para execução dos atos
jurídicos, é considerada, como êste, atividade de realização do direito~
entrosando-se, como parte ·essencial das regras jurídi~cas, isto é, como
fator indispensável para sua completa ·exteriorização. Êles são o
cumprimento de poderes e deveres contidos nas situações jurídicas
representantes das regras jurídicas. Assim, a realização do direito que
se inicia com o fenômeno psicológicü interno da sua concepção, termina com o fato físico externo da sua realização material.
26 - Os efeitos decorrentes dos atos jurídicos podem beneficiar,
de forma direta, apenas a determinadas pessoas, particularmente,
por elas visa.dos ou estender as sua~s vantagens, indet.erm·inadam·ente,
às pessoas que compõem certa coletividade. Assim, envolvem atos
de caráter particular, cujo objetivo é satisfazer imediatamente os
interêsses das pessoas em jôgo ou atos de caráter coletivo cuja preocupação imediata é a de defender os interêsses dos integrantes da
comunidade social. Aquêles são próprios nos indivíduos e êstes são
peculiares dos entes políticos.
Em consideração, portanto, às partes beneficiadas pela relação
jurídica, referente esta particularmente ao sujeito ativo e passivo
ou à coletividade, independe das pessoas que integram o ato jurídico,
as regras jurídicas se dividem em públicas e privadas. Públicas são
as relações jurídicas das entidades políticas entre si ou delas com os
particulares, tendo em vista imediatamente o bem comum da população e mediatamente, apenas, o bem individual das partes relacionadas, relações cujo fim é a realização da justiça geral, mediante
o emprêgo, se preciso, de método de constrangimento, ou melhor,
de processo de autoridade, que constitui, afinal, o elemento próprio
do Esta·do para consecução da sua razão de ser. Privadas são as
relações jurídicas de particulares entre si ou dêles com as entidades
políticas, tendo em vista imediatamente o bem individual das partes relacionadas e mediatamente, apenas, o bem comum, da população, relações cujo fim é a realização da justiça comuú.tiva e, por
conseguinte, mediante o exercício de poderes iguais ou eqüivalentes
em processos de economia própria, para satisfação .dos seus interêsses peculiares.
De um direito público pode irradiar-se faculdades de direito
público e de direito privado, segundo os interêsses que são protegidos
pela ordem jurídica.
A organização e funcionamento de um serviço público, exercício
por terceiro, são condic,ionados ao interêsse público, pois, o concessionário é um simples delegado do concedente. Destarte ao concessionário se faculta o exercício de poderes peculiares nos entes públicos para efeito de atingir a realização do serviço concedido, na sua
organização e funcionamento.
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conciliar a soberania do Estado com a autonomia do, particular;;,_
Assim, as propostas para solução da ,questão se prendem, no fundo,
a posições autoritárias ou libertárias, ou, estão, em tentativa de··
possível harmonia entre. elas.
Na primeira categorià doutrinária, há quatro teorias a se considerarem: a) do ato unilateral impôsto pelo poder público;
a ..do,
ato unilateral do concedente admitido pelo concessionário, a princípio como condição resolutiva e depois suspensiva; c) a dos dois
atos unilaterais: do concedente e do concessionário; d) a do ato,
unilateral plural perfeito, pela simples manifestação conjunta da
vontade do concedente e concessionário.
Na segunda categoria doutrinária, também, existem quatro teorias a serem examinadas: a) a do contrato de direito privado, entre
concedente e concessionário; b) a do ato administrativo do concedente e conseqüente contrato de direito privado entre êle e o concessionário; c) a do contrato de direito misto: público e privado,
acordado entre concedente e ~concessionário; d) a do contrato de·
direito público, entabolado entre concedente e concessionano.
Na terceira categoria doutrinária, finalmente, se encontram
três teorias fundamentais: a) a do ato unilateral do concedente com
contrato complementar anexo entre êste e o concessionário, regendo,
o aspecto patrimonial do negócio; b) a do contrato entre concedente
e concessionário, com ato unilateral daquele, dispondo sôbre a organização e funcionamento do serviço; c) a do ato-união, entre concedente e concessionário, estabelecendo a concessão, completado pelo,
ato unilateral do concedente, regendo a organização funcionamento·,
do serviço, e contrato, entre êle e o concessionário, dispondo sôbre·
o aspecto patrimonial do negócio.
§ 2.

0
-

As teorias unilaterais:

30 - Os prosélitos das t·eorias unilaterais ·entendem que a concessão se institui por ato do poder público, isto é, por simples manifestação de vontade do concedente. A vontade do concessionário
pode ser admitida, apenas, como ato complementar da concessão,.
sendo preponderante a vontade emanada do ato da administração.
l':ste outorga o serviço público dentro de determinada forma e para
ser ~xercido nos moldes e condições por êle fixada, aquêle, quando·
muito, aquiesce sôbre o exercício do serviço, tendo em vista vantagens econômicas que pode obter da sua exploração.

31 - A princípio sustentou-se que ela decorria de simples ato.
de império e dada a posição preponderante do ato de autoridade,
ficava o concessionário a êle vinculado, independentemente de qualquer manifestação de vontade, pró ou contra, em assumir as res,...
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-88233 - Concordando em que na concessão o concedente não imobrigações ao concessionário, no exercício de ato de império
pois, nessa relação jurídica êste não se encontra em face daquel~
na posiç~·o, ~e sú?ito. e sit? ~·~ estado de liberdade e, mais, que,
para a eftcacia do mstituto JUndtco, senão mesmo para a sua validade
é indispensável a manifestação autônoma da vonta·de do concessio~
nário, entendem outros que a fonte geradora da concessão decorre
da manifestação de ambas as vontades: do concedente e' do concessionário.
A vontade do concessionário não deve ser havida entretanto
.
como tendo simples
função negativa, consistente em' submissão'
voluntária ao ato administrativo, porém como elemento positivo e
de interferência ativa na concessão. Assim aparecem em tal instituto dois negócios jurídicos, com vida própria, si bem que não simultâne~s:. de ~m lado, manifesta~ão da vontade do concedente, por
ato admm1strat1vo; do outro mamfestação da vontade do concessionário por ato privado ou público, segundo êste seja pessoa de direito
privado ou :público, isto é, particular ou autarquia institucional ou
territorial.
'
Os atos do concedente e concessionário se encontram, na frase
:dos adeptos dessa teoria, ligados entre si, sendo que o ato do concedente constitui a causa da obrigação do concessionário e o ato
dêste, condição de emanação do ato administrativo, quando lhe pre_cede e condição da sua eficácia ou mesmo, da sua validade, quando
lhe sucede.
Apesar de intimamente compenetradas, essas duas declarações
de vontade não se integram em um único negócio jurídico, permanecendo como dois negócios jurídicos aparte, embora ligados entre
si, dada a diversidade de natureza das pessoas que os produzem e
o fim dos atos de cada qual. É a teoria dos dois atos unilaterais.
34 - Uma vez que a manifestação de vontade do concessio- ·
nário constitui simples condição da concessão, não deve ser havida
como negócio jurídico, aparte do ato unilateral do poder público
que. a confere, pois, a manifestação da vontade do concessionário,
aqmescendo na delegação de serviço público, não intervém diretamente na elaboração da relação jurídica,· criando, conjuntamente
com a manifestação do ato do concedente, a figura jurídica da concessão. Simplesmente não se opõe a tal situação e antes concorda
com ela. De certo modo, corre o risco de se ver entre os adeptos
das teorias convencionais, quem pretenda que para surgimento de
relação jurídica se faz mist:er dois atos unilaterais como partes integrantes necessárias.
O que se deve sustentar é que o ato do concessionário constitui condição suspensiva da eficácia ou, mesmo, da validade do con-

tt:::edente para surgir a concessão e não condição resolutiva, mas ,sefoldo
(:erto que a parte geradora da concessão é o .ato, ~o po~er publico.
Assim~ a manifestação de vonta.de d.o cofolcesswnano sera fat_or formal, mas de ordem essencial, pma1s acidental com? se ~firm.ar_a, ·
pára a perfeição do ato. Portanto, a menos que exista dis~osiç_ao
expressa em contrário, a data da concessão .é a. do at~ .de acei~açao,
pelo concessionário, da o~torga ~u~ lhe f01 feit!. Eis a ~eona do
;ato admitido em seu último estagiO de evoluça?, apr?veitados. o~
subsídios que lhe fornece a teoria dos dois atos uml.aterai~. Con.stltUI
a concepção dominante entre o,s. adeptos das ~e..?nas umlaterais. É
;a concepção da vontade necessana como cond1çao para a concessão
de teoria do ato admitido.
35 _ Houve ainda, quem sustentasse ser a concessão formada
por dois a tos unilaterais, respectivamente, do, c?nceden,t~ e . co?~es
sionirio, que se fundem, entretanto, em um umco negocio JUndico,
constituindo ato unilateral, visto que amba.s as .vo.ntad,es se unen:,
na constituição de um instituto jurídico cuJo objetivo e o de reahde serviço público, fim do ato j~rídic~ e de ambas as vo~
unilaterais que o compõem, as. quais se mte~ram ~com o p~opo
sito de alcançar essa finahdade de interê~se público. E ~ teona do
ato unilateral pluraL Não teve grande difusão :_al doutnna e pode
ser havida como a primeira etapa nas espe.culaçoes de ~lguns autores:, para chegarem posteriormente a arqmtetar a teona complexa
.do ato-união.
36 _ Sendo a concessão ato jurídico do concedente e const~
tuíndo a aceitação dela pelo concessionário press~posto .d~ sua. efideclaram os adeptos das teorias unilater~Is. admm1st~atn_:as,
ser
· que ,dêsse negócio )urídico,. d.ecorr~m d1rettos e ~bngaçoes.
As obrigações emanadas do· ato admmistrativo da concessao, J?~dem
ser, em qualquer época, regulamentadas pelo, concedent~, :nodifi.cando-se mesmo, por ato próprio, o seu conteudo. Os ~I~eitos. d1zem
respeito ao aspecto patrimonial previsto no ato admu:nst:~tivo da
concessão e aos elementos necessários para o .c?n~essi?nano. levar
·a têrmo 0 serviço delegado. Ressalvado o eqm~I~no fmanceiro, ~o
concessionário e ou~orgados os elementos necessano.s par~ exerciciO
das suas atividades, tudo mais cabe ao concedente dispor livremente.
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A.~· teorias contratuais.

37 - O instituto jurídico da concessão, para os adeptos das
doutrinas contratuais, surge de um acôrdo entre o Estad~ ~ o particular cujas vontades se integram como elementos necessanos,. para
\~ue ês~e acôrdo produza os seus efeitos. Aquêle entrega ao particular
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884a execução de serviço público que só por êle poderia ser exercido
antes do ato da delegação. Êste recebe o encargo de desempenhar
serviço público no interêsse da coletividade.
Há por conseguinte, fusão de vontades que gera relação jurídica
contratual de direitos e obrigações recíprocos. Concedente e con-·
cessionário são, portanto, mútuamente credores e devedores de prestações ·em ':"irtude de acôrdo feito sobre execução de serviço público,
sob determmada forma e certas condições, o que estabelece entre·
êles contrato oneroso sinalagmático e comutativo.
. . 38 -: A princípio se entendeu que essa relação jurídica era de
direito pnv.ado, sob a alegação de que o Estado, quando ca:ntra,ta
com o particular, a êste se equipara, saindo assim da esfera do direito público, para entrar no campo do direito p~·ivado e porisso .
/
I os esta b elec1dos
.
' ' comum.
os vmcu
se regem pelas normas do direito
Sustentou-se, enfim, que o contrato é a figura típica do direito privado como o trat~do .é. i.nstituto por excelência, do direito público.
É a chamada teona CIVIlista, a qual, ao definir a figura jurídica da
concessão, se apres,enta sob vários matizes e vai, desde os que acharam que tal contrato de direito privado importava na transferência
de um direito real do Estado para o partictilar, até os que reconheceram nêle simples criação de obrigação pessoal. Dada a dificuldade·
de se enquadrar a concessão em qualquer das modalidades contratuais previstas ·pelos códigos civis, mas, entendendo-se que êsse instituto só surge do acôrdo entre o Estado e 9 particular e que o
contrato é figura peculiar do direito privado, passou-se a designá-la
com contrato "sui generis" de direito civil ou como contrato ino-minada.
K

'

39 - Reconhecendo que jamais os preceitos de direito privado~.
poderão reger a organização e funcionamento do serviço público e
s:quer o exercício de poderes que tal atividade pressupõe, os quais
sao delegados pelo concedente ao concessionário, como os de polícia
na es~era do serviço concedido e os de desapropriação de bens necessános a se integrarem no património da emprêsa concessionária
para melhor consecussão de seu programa de ação e, ainda, a percepção de taxas como contra prestação de serviço oferecido a terceiro,,
-- houve autores que observaram ter a concessão a sua
em
ato de império- resultante de complexo procedimento administrativo.
isto é, ato administrativo unilateral, completado, no entanto, po1~
ato de gestão, quer dizer, contrato de direito privado.
Ambos os momentos, entretanto, se integram para ê!es em um·
só ato para perfeição da concesão e ·se vinculam com direitos e obrigações recíprocas, previstos pelo ato da autoridade e concretizados
no contrato adjecto, o qual altera a índole do ato unilateral e con-

<eiliando os interêsses coletivos e individuais faz com que a concessão
:Se regule pelo critério da justiça comutativa. Surgiu assim a teoria
.mista do ato-contrato.

40 - Outros autores verificaram que, embora a concessão derive de ato de autoridade, êste, como reconhecem os expositores da
teoria do ato-contrato ' se reduz ao contrato, e só nasce
. . com. a per.
feicão do acôrdo de vontades. Portanto, o ato admmistratiVO umlat~ral, na verdade, deve ser havido como manifestação da ":ontade
do poder público que, fundindo-se. c~m. a vonta~e d?s l~rt1cular~s
no contrato de direito privado, disc1plma relaçoes JUndicas, obn.gando as partes e lhes conferindo direitos. Logo r~ão há "ato-contrato,
mas simpJ.esment~ ~o.ntrato. Porém: co;n_o o objeto desse c~ntrato
tem a sua parte tmctal em ato de unpeno do concedente cuJa manifestação de vontade entrega ao co~cessionário ,pod~res que refulgem do campo do direito priva~o .e am~a. como o .obj~to mes~10 ~a
concessão envolve normas de d1re1to pubhco relativa a orgamzaçao
.,e ao funcionam,ento do serviço, ~subordinadas à regência dos princí·
pios afetos a êste ramo do direito, sustentaram que o contrato de
,concessão participa da influência do direito pú~li.co. .
. .
Ponderando entretanto, que o contrato e mstltuto de dtreito
privado, para regulamentar r~l;ações ~e _utilidade .econô~ic~, mas
atendendo por sua vez ser a ut1hdade pubhca, o motivo pnm'etro que
fundam·enta tais r·elações e considerando, afinal, que a evolução do
direito vem rompendo com a rigorosa disti.n~ão entr~ o. direit? ~ú
:blico : priv~do com campos~ est~n~u~s de a~1v1dade .e lun1tes propn~s
de açao> pois que, as relaçoes JUndic.as hoJe em .dia d,epend~m mutuamente da soberania do Estado e da autonomia dos parttculares,
interessando de forma recíproca a êles, arrematam que na verdade
.
ato de concessão dev,e ser havido como misto, não ·estabelecendo
0
todavia um ato-contrato mas um contrato de dir·eito misto, público
'
-e privado.
41 - Embora se aceite a título .de argumentação, se não tenha
-estabelecido princípio de carát,er abstrato geral, disting~ido de ~o~ma
absolutamente satisfatória os dois ramos fundamentais do direito:
público e privado, e se reconheç,a, ainda, a unidade científica do s~
ber jurídico, - fôrça é convir abrang~m aquêles r~mos fun~amen~a1s
do direito situações diversas e permitem se prefigure regime dife-rente formando~ duas províncias nítidas nos trabalhos especulativos
. e prã.'ticos. E daí concluem os mo~ernos contr~tua~ista_s pelo absu~do
da sustentação de um contrato misto, o que 1mphcan~ e~ ~e cnar,
,em vez de se abolir como dizem os seus adeptos, a d1stmçao entre
.o direito público e ;rivado, terceira categoria de direito misto. Ino'Vação, a]iás, sem fundamento lógico, por não saberem os seus pró-
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887orderiando o seu saber. Assim, na ciência jurídica, além das hipóteses, há as. teses.
Portanto, onde há acôrdo de vontades gerando relações jurídicas
opostas, surge a figura do contrato. E tal se dá, tanto no direito
privado, civil e comercial, como no direito público, interno e externo"
Na esfera externa ou internàcional, contratam os Estados entre sie com outras pessoas jurídicas, físicas e coletivas, na interna ou nacional, também, o Estado e as pessoas jurídicas de direito público,
que são seus desmembramentos, seja por descentralização territoriai
ou por descentralização de serviços, as quais ~onstituem entes autárquicos, contratam entre si e com os particulares, realizando acordos de vontade que os vinculam a relações jurídicas do mesmo gênero
das firmadas entre particulares, exclusivamente, nas suas relações.
recíprocas civis ou comerciais. Na primeira hipttese temos contra-tos de direito público, interno ou externo, e, na segunda, contratos
de direito privado, civil ou comercial.
Por se encontrar no direito. público normas iguais ou semelhantes às de direito privado não se pode pretender, em absoluto, que asregras dêste estão sendo empregadas em relações daquele, pois, o
fato de distinguir-se a ciência jurídica em dois ramos fundamentais
não implica em exigir-se que êles tenham regras exclusivas. E, assim,
se não deve conceituar como ·sendo de relaçãü mista de direito ,
blico e privado, àquêles em que concorrem preceitos havidos com&
próprios de cada um, por se encontrarem, em geral, classificadas,.
nas relações jurídicas, como dêste ou daquele ramos.

O direito público, como o direito privado, são ramos da c1encia.:
jurídica, e, por isso, as relações de ambos devem ir procurar no;
tronco de onde descendem as normas para regência dos seus institutos. Nada há de estranhável que, em muitas relações de direito.
público existam regras que se encontram em relações de direito pri, vado, visto que situações iguais ou semelhantes devem ser reguladas;
por preceitos iguais ou semelhantes. Atribui-se ao direito privado
rnuitas normas, porque se verificou ter sido empregado em primeiro,
lugar nas relações entre particulares, mas essa circunstância não,
constitui base sólida 'para disciplinar-se o ato jurídico abstrato, que
serve de "substratum" do instituto concreto, como pertinente ao,
direito privado, mas a regra que permite essa relação, em princípio,
não pertence privativamente a êste ou àquêle ramo, mas ao direito
em geral. Se a relação proposta visa reger relações entre entes públicos, entre si ou entre êstes particulares, na consecução de finalidades coletivas, ela é de direito público; se, ao contrário, rege rela-,
ções entre particulares ou entre êstes e entes públicos, na reall-.
zação de finalida.des particulares, é de direito privado.
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Assim, sendo, a concessão de s·eTviço público um ato jurídico
pelo qual o poder. público. se-~espoja de atribuição que lhe é peculiar e
a confere a terceiro, no mtmtõ de melhor atender ao interêsse coletivo e não ao das partes em jôgo, é de considerar-se que o acôrdo de
vontades havido, vinculando as partes em direitos e obrigações redpro~a~ é de. direito público. Ao invés do Estado descer ao plano
do direito pnvado, como querem os adeptos da teoria civilista é
de se pretender que o particular a.scenda à esfera do direito público,
para contratar com o poder público .. Presentemente entre os contratua~istas, a teoria dominante é a do contrato de 'direito público.
§
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Discuuão das doutrinas unilaterais e contratuais.

42 - Embora a natureza jurídica da concessão venha sendo
objeto de grande debate entre. os mestres, êles reconhecem, presentemente, que ela deve ser regida pelos princípios de direito administrativo .. Estão em a·~soluto descrédito as concessões que respectivamente) ficavam adstntas aos princípios de direito civil ou eram
regidas pelas normas de direito político. Assim, constituem mera
reminiscência histórica a~s teorias de conceS'são como· contrato de
direito privado e .como ato de coação legal.
, ~3 - Con~ei;~ando a concessão como ato unilateral do poder
publico, os partidanos desta corrente doutrinária esbarram em sérios
entraves, ao contrário do que acontece aos publicistas que sustentam
as teoria~ contratuais, quando procuram explicar as conseqüências
da doutrma, com relação aos vínculos entre concedente e concessionário, ou melhor, aos direitos e obrigações recíprocos. Por sua vez,
os de~ens~J~es das teoáa·s contratuais ficam em verdadeiro impasse .
para JUstifJcar a regulamentação da organização e funcionamento
do serviço pelo concedente.
Entret~nto, - afora os partidários das teorias privativistas que
susten;am hcam as partes contratantes prêsas aos dispositivos rígidos
das clausulas expressas do contrato, e estabelecem que as normas atinentes à concessão são exclusivamente as prescritas por êle e dêle
constantes - , os adeptos de tôdas as outras teorias não só unilateralista~,, ~orno, mesmo, contratuali.stas, salvo o pronunciamento contraditono de certos autores, admitem a regulamentação da concessão
pelo concedente, uma vez resguardada a estabilidade finaüceira do
c?n~essioná~io? sob .o fundamento de ser ela regida pelos princípios de
dJreito admmistrativo e estar instituída para satisfação de interêsse
público. Por sua vez, excetuados os paladinos ~das teorias da coação
legal, tôdas as outras teorias, tanto contratualistas corno unilateraIistas, admitem que da concessão surgem direitos e obrigações recíprocos às partes: concedente e concessionário. Os contratualistas

-889::ffundamentam tais direitos :e obrigações no contrato e ~s ~D:ilatera-:·
llistas no argumento de que a relação é formada de. atos JUrrdicos.
A concessão, embora outorgada por ato umlateral ~o ~~nce
~dente tem a sua eficácia ·condicional à vontade do concesswnano, a
qual ~e manifesta pró ou con~ra? segundo as suas con_veniências,. ten~o
.,em vista as vantagens economicas que pela execuçao do .serviço lhe
são asseguradas pelo ato unilateral. Assim, a. acei~ação g1r~ a favor
do concessionário os direitos de ordem patnmomal ofoer~cldos pe~o
,concedente. Trata-se de ato jurídico do qual emanam d1re:tos e obngações, assegurando-se as posições das partes nêle envolvidas.
44 - Entendem os contratualistas que se o concessionário não
.. se acha em posição de inferioridade em relação ao concede~ te. e se
lhe reconhece .que ·a manifes~ação livre da sua vo11:t~d~ constitUI. e~e
. mento indispensávd para vahdade, ou, ao menos, dicacta ~a c,?r:cessao
. sendo que a efetivaçã.o dos direitos e o~rigações do con~esswnano I?ar.a
, 0 concedente depende da sua declaraçao, como, ta~ bem, a dos dueltos e obrigações dêste para aquêle, depend~, tambem de s~a decl~r~
.-ção _é porque as vontades de ~mbos se mtegram, assummdo direitos e obrigações recíproca.s, mediante o conce~so contra~ual.
Não padece dúvida que, concluem êles, dois consentimentos, por
. si sós não são elementos suficientes para gerar contrato, m~s se eles
se fu~dem pela criação de deveres e obrigaçõs recíp~ocos, :vm,c~lando
.as relações entre as partes temos, inegàvelmente, a figura Jundica do
contrato.
45 - Argumenta·m os unilateralist~s se~ ~mpossív~l o contrato,
. dada a diversa :m.atureza juríd.ica dos d01s suJeitos na figura da concessão, pois, a constituição de um serviço público n~o p~de ser. formada por ·duas vontades que se contraponham com mteresses .d1ver. gentes, visto que êle é institui-do para servir o interêsse coletrvo, e,
assim acima dos interêsses das partes cumpre, sempre, se tenha como
, objetivo principal o i:nterêsse público.
O contrato, continuam, tem como sua função específica a troca
de utilidades econômicas em regime de liberdade e igualdade, ao
passo que a delegaçào do exercício de um serviço público tem por
principal objeto o próprio serviço públic.o, .o q~al está fora do c~
mércio e por conseguinte não pode constitUir objeto ?aquela relaça?
jurídica. Em regra, o regime d~ con~es~ão ~ e:n particular a orgam. zação e funcionamento do serviço. publico e d1tad? P,el.o concedent~,
com completa ausência de intromissão do ~once.sslOnano, ao qual e,
muitas vezes desconhecida a faculdade de discutir as normas da con, cessão, tanto na sua formação como na suq. execução.
.
, .
Atendendo-se finalmente a que o fim de qualquer servtço publico
.. é o de servir aos interêsses da coletivid~de, não se pode desconhecer
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o preceito maximo impôsto pela sua ,essên:cia, isto é, a ex1gencia: d'€"
sua adaptação de forma a, cada vez mais,. atingir: o seu escopo e conseguintemente o direito de o Estado determinar o seu aperfeiçoamentoalterando as condições da sua exploração, sempre que julgado conveniente. Por haver delegado o exercício de determina,do serviço público a terceiro êle não pode perder essa prerrogativa que é caraterística.
dêle -e ,nem a concessão do serviço se compreende tenha sido feita com
outro objetivo ,que não o ,de servir o público satisfatoriamente; Logo,
se o regime do serviço público está sujeito- às regulam-entações do.,
poder público, a quem cumpre a·quilatar as maneiras de como melhor
resguardar o interêss~ coletivo, não se pode de forma alguma falar em,
contrato de concessão, pois, se êste existisse, as clausulas relativas à
exploração ~do serviço não poderiam ser impostas e modificadas por
uma das partes contratantes. De ,concluir, a concessão é ato unilate-ral do Estado.

46 - Replicam os contratualista,s que para existir contrato seexige apenas sejam as. partes pessoas capazes de direitos e obrigações,,
feito aquêle na forma legal e com objeto lícito. Por conseguinte não
requer igualdade quanto à natureza das pessoas. contratantes, sendo,
pois admissível perfaçam os particulares contratos com o Estado, os
quais serão de direito público ou privado, conforme a regência do
conteúdo dêle, isto é, as obrigações estipuladas se refiram a êste OU\
à·quele ramo da ciência jurfdica. Negar-se a possibilidade do Estado
contratar com particulares sob o fundamento de serem êstes de natureza diversa, é desconhecer a realidade das coisas, visto que quotidianamente assistimos a contratos administrativos de empréstimos,
mediante emissão de títulos, e contratos- civis de locação de- imóveis,
para instalação de repartições públicas, entre o Estado e particulares.
Aliás, a essência das pessoas é diferente, quanto à natureza, mesmo no
direito privado e daí classificarem-se em pessoas privadas, físicas e
coletivas.
A expressão "coisa fora do comércio" significa a impossibilidade·
de constituir o bem, assim classificado, objeto de contrato, ou, melhor, significa ser êle inalienável. Mas, na concessão,. não há alienação
de serviço público, nem sôbre êle se contrata, apenas o exercício de
determina,da função é delega_.da a terceiros, · consistindo, portanto,
em simples contrato sôbre a forma de prestação de certa atividade
com a conseqüente outorga dos poderes necessários para que ela se
efetive. O serviço público a ser instituído, é a conseqüência simplesmente do contrato que regula exclusivamente o modo de seu exercício e confere os meios convenientes para, isso. Aliás, a declaração
de incomercialidade de certos .bens e a proibição de serem alienados e
conseqüentemente de serem objeto de comércio, visa çbstar que se perfaçam relações jurídicas. prejudiciais OU\ mesmo contrárias ao seu

destino. Não pretende, porém, impedir que se estaheleçam aquelas
que estão em consonância com. o desti~~ dêsses ben~ e p!ocurem lhes
permitir o oferecimento de mawres utihdad.es e s~tisfaçao de melhores interêsses. Nada impede por sua vez, dizem amda, que em regra
as dáusula·s da concessão sejam prefixadas pelo concedente com. absoluta ausência -de ação do concessionário, ao •qual é negada a hberdade de ajustar as condições do comércio. E isto porque, uma vez
haja acôrdo de vontades sôbre elas, seja acertando em comum as suas
teses, seja apenas aderindo às bases formuladas por uma das partes,
integrando-se a respeito das relações recíprocas~ - há o contrato.
Finalmente consideram que os serviços públicos se devem
adaptar à,s nov~s condições soci~is e se aperfeiçoa~ s~gundo as exigências públic;as, entendendo que. tal e~ nada preJ~dlca ? contrato,
embora a regulamentação do serviço seJa presenta, a J?ed1~a das, n~
cessida,des livremente pelo concedente, na defesa do mteresse publico visto ~orno o con{rato é de natureza pública (senã9 totalmente,
a~ menos, de forma parcial), sujeita~d~-se, n.a sua apl.i~ação, ~ no~
mas diferentes das dos contratos de direito pnva·do. Alias, se diversidade material não existisse entre os contratos públicos e privados,
nada justificaria a distinção feita: ~s~im, desde. que assegure a estabilida,de patrimonial do concesswna~IO, nada Im~ede o Estado de
exercer 0 seu império sôbre a orgamzação e funcwn~n:_ento do Aserviço, pois, 0 contrato existiu fo:malmente para perfe1çao do acordo
de vontades e continuará a existir enquanto o seu aspecto fun~amen
tal isto é de troca de utilidades econômicas, não for rompido ou
bu~lado p~r uma das partes. O engano dos unilateralistas está em
pretender que os contrat.os. de direi.t~ púb~ico ou, ao menos, suJeitos
a normas próprias do ,di~eito adm~mstrat1vo, se subn:etam, na sua
vigência, às m~smas condições previstas para ~ e~ecuçao dos co!lt~a
tos de direito priva,do. Ademais, se a expressa? contrato ~e direit.o
mis'to" ou mesmo de "direito público" não satisftaz, que seJa substlltuida pela de "ato bilateral", no qual. a von~a~e de duas .par~.es aco:dantes e opostas se integram assummdo direitos e obngaçoes reciprocos, relativos à execução de serviços públicos.

47 - Voltam à carga os unilateralistas afirmando que se não
nega a possibilida,de de contra~o. entre o Estado e o pa!ticular, mas
se nega a possibilidade de ex1st1r contrato na. co~cessao,_ porque. a
natureza diversa das pessoas com relação ao mstit.uto ~ao P,ermite
que se ajustem as duas vontades, em contrato, CUJO objeto e, o de
satisfazer interêsses divergentes e, no caso, o que se procura e exatamente e conjugação das yo.ntades p~ra . sa~is!azer interêss~s co~
vergentes - o bem da coletivtdade na mstitmçao de um serviço publico.
28a -
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e somente o seja a maneira ·de seu exercício, pois, pela çoncessão se
estabelece, na verdade, a instituição de um serviço público, cuja exe·cução deverá ser levada a efeito, de tal ·modo. Assim o próprio serviço é objeto de concessão e estando êle, pela própria natureza, fora
do comércio, isto é, não sendo suscetível de transação ou troca de
utilidades económicas, não se compreende se classifique a concessão
·como contrato. E' de notar-se, além disso, que se uma cousa é havida como inalienável, não há que se justifique a distinção ante a possibilidade de ser ou não, objeto de relações jurídicas, segundo estas
são estabelecidas em atenção ou não ao seu destino, pois, a inalienabilidade deve ser absoluta, isto é, ou o bem é alienável ou não o é,
enquanto conserva determinada natureza.
Ainda, falar em contrato de adesão é negar o contrato, pois, ésses dois têrmos "hurlent de se trouver ensemble". De fato, o contrato pressupõe integração de vontades com referência à relação jurídica e tem por conteúdo e fim a satisfação de interêsses opostos, em
que as partes livremente debatem as suas cláusulas, o que, certamente, falta no pseudo contrato de adesão e falta porque não se fundem
realmente suas vonta,des, havendo simples manifestação unilateral
de duas vontades: a primeira outorgando a concessão e a segunda aceitando-a. A adesão de um ato jurídico objetivo não é suficiente para
transformar essa relação em contrato, pois, nem todo acôrdo de vontades deve ser havido ·como tal. Para que êsse exista é necessário que
.as partes, acordando sôbre os conteúdos opostos, cada um satisfa·zendo intetêsses próprios, estabeleçam, diretamente, situação jurídica subjetiva nova, seja ela modificação da situação júrídica anterior ou, então, pela criação mesmo, de outra situação jurídica. Não
se pode mudar o conceito do contrato tradicional desde o direito romano para enquadrar ou procurar enquadrar dentro dêle a figura da
concessão. Se esta não pode ser· havida como contrato, dentro do
conceito clássico dêste, o razoável é modificar êsse conceito, mas, enquadrar o instituto em outra figura jurídica.
Por fim, admi~ir que a concessão, sendo um contrato de direito
público, seja suscetível de regulamentação e assim seja lícito ao poder
público adaptá-la, segundo o interêsse público, é, na verdade, negar
a existência do contrato, pois, s•e neste a•s dua•s vonta.des se integram,
não se pode permitir, após a fundição dessas vontades sôbre determinado objeto por uma das partes. Aliás, o afirmar que os contratos de direito público devem .se reger, apenas formalmente, por formas idênticas às de direito privado e materialmente por normas diversas, é justamente aceitar que a concessão não se pode reger pelo
contrato, pois, as normas fundamentais que regulam êsse instituto
jurídico devem ser, sempre, as mesmas, tanto no aspecto formal como
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material, visto que o seu conceito é fornecido p~la. teor~a ~eral do d~
reito, sendo que a .distinção entre contr~to de ~1re1to pubh~co ~ ~e .direito privado deve estar, apenas, no objeto e f1m da rel~çao JUri~Ic~.
De fato, certos autores para evitar a ~rítica, chegam ate a, substitUir
a expressão "contrato" pela de ato bilateral.
~
~ "
Os ·direitos e obrigações que decorrem da concessao nao te~ a, s~a
fonte direta no acôrdo de vontades entre concedente e concesswnano,.
mas na lei editada unilateralmente pelo Estado e que pode s~r por
êle livremente modifica·da sem qualquer interferência do particular,
alterando 0 modo' de organização e funcionamento do serviço, segundo as conveniências públicas. Não se pode, em absolut~, chamar .de
contrato o acôr·do de vontades sôbre execução de determi<~a~o ~serviço
público, pelo qual uma ·das partes entrega à ou~r~ tal atnbmça? e e~
ta se obriga a executá-la, segundo as prescnçoes daquela, Isto :'
a submeter-se aos textos legais promulgados ou a se promulgarem, so~
bre a organização e funcionamento do serviço. Não é possível o contrato sôbre objeto indeterminado.
§ 5. 0

-

Teorias con1.-plexas

48 ---' Pelo exposto se verifica que. amb.as as corre~tes do~triná
rias são deficientes e a discussão contmuana, entre umlaterahstas e
contratualistas sem resultado prático, se não aparecesse nova corrente doutrinária.
.
" .
Procurando solver êsse impasse criado pela d1vergenc1a entre
unilateralistas e contratualistas, e reconhecendo qu.e ambos os lados
tinham parcelas de razão, foi arquitetada a doutnna co"mplexa que
procura harmonizar as .duas P?sições eill: c?oque e por termo ao debate existente entre os respectivos espec1ahstas.
49 - Sustentou-se, então, que a concessão é, na ve:d~de, um instituto jurídico complexo, no qual há duas operações .d1st2ntas e f~n
damentais: o ato unilateral regulamentando a orgamzaçao ~ f~ncw
namento da concessão, e o contrato regendo o aspecto econom1co do
negócio.
d
d
Essa teoria, é preciso esclarecer, não se confun e com a o. a~?contrato, embora tenha ido, sei? dúvida, beber na sua fonte a rde1a
da solução proposta, a qual, f01, entr~tanto, completa-da com os ele:
mentos fornecidos pela discussão hav1da entre as cor:entes op~~tas.
unilaterais e convencionais, em as suas recente~ modahdades teoncas.
Dizemos que se não confunde com a teona do ato-~ontrato, por
que esta, na verdade, reduz a concessão a um verdad~1ro contra"to,
como proclamam os seus .ad~p.tos, ao passo que a teona en;._ apr~ço
entende que os dois a tos JUndicos: umlateral e contr~tu,al? tem. v1.da
própria, e campo de ação peculiar, com du~s situações JUndicas d1stnw
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Distinguindo-se na concessão dois elementos essenciais, condicionados um ao outro, sem se fundirem, encontram, os adeptos desta
teoria, dificuldade em explicar quando surge a concessão.

50 - Alguns entendem que ela surge com o ato unilateral e,
apenas, se aperfeiçoa, para efeito de execução, com o contrato complementar., anexo ao ato de concessão, o qual constitui, assim, simples
condição de eficácia do ato unilateral. O contrato é o meio pelo qual
.se obtem a cooperação do concessionário e concerne ao arranjo
ninanceiro da concessão, sendo que aquêle, ao firmá-lo, se dispõe . à
organização e funcionamento do serviço, desde que a sua estabilidade
econômica fique assegurada nos moldes contratados, única cousa, aliás,
objeto do contrato.
51 -Outros pensam que a concessão surge ~do contrato, pelo que
se acorda a instituição de um serviço público, mas, como o contrato
só rege as relações de ordem patrimonial, respeitantes ao seu objeto,
a administração não perde a sua situação legal de poder público ...
Por isso, o contrato deve dispor somente sôbre os assuntos 'da alçada
que lhe é própria e não sôbre a matéria de ordem legal. Na hipótese,
entretanto, de enfeixar nas suas cláusulas tais assuntos, não se pretende, com isso fixá-los na rigidez do ,contrato, pois,. pela sua natureza flexível, a êle não podem, em absoluto, estar sujeitos. Entenderse-á, em tais circunstâncias, como implícito nos têrmos do contrato,
- que regula ·a instituição de um serviço públi~co e o seu as])ecto
financeiro - quando não houver dispositivo expresso, que as matérias de' ordem legal são susceptíveis ·de alterações regulamentares
contra tu ais.
A regulamentação da organização e funcionam·ento do serviço
é feita unilateralmente pelo concedente, não pelo fato de s~er a concessão contrato de direito público, e, por conseguinte, devam aquelas
cláusulas contratuais ser amoldadas, pela a·dministração, segundo as
necessidades e conveniências públicas, mas. porque envolve a situação legal do serviço, matéria regulamentar fora ~do contrato.

52 - Por não S·e haverem apercebido da "nuance'' entre as con·
cepções dêsses autores que conceituam a· concessão como ato complexo, mas explicam de forma diferente o momento da constituição
da concessão, - há escritores que, ao classificarem as doutrinas sôbre a concessão, colocam os primeiros como partidários da antiga e
obsoleta teoria do ato-contrato e os segundos como a·deptos da teoria
do ·contrato de direito público, quando, conforme expuzemos, isso se
não dá.

De fato, para os partidários de ambas essas teorias, a concessão
·-enfeixa dois atos jurídicos com vida própria, a saber: o ato do poder
público, upilateral, que estabelece a, organização e funcionamento do
serviço, a sua situação legal; e o contrato oriundo do acôrdo de vontades) que rege o aspecto patrimonial do negócio, a sua posição eco.nômica individual.
Ambas as teorias, no entanto, não podem explicar como êsses
~dois atos, unilateral, regendo a organização e funcionamento do serviço) e contratual, dispondo sôbre o aspecto patrimonial dêle, se con·dicionam um ao outro sem se fundirem, se integrando no instituto
~complexo da concessão. E' que, para estabelecer tal relação jurídica,
.há necessi'dade de outro ato, ato êsse que condiciona a aplicação das
normas objetivas da organização e funcionamento do serviço, às
.situações subjetivas surgidas do acôrdo entre concedente e concessio:nário. Daí a necessidade de nova teoria para solver a incógnita.

53 - Então, surge a nova concepção da,queles que entendem
·que o ato jurídico instituidor da concessão não é nem ato unilateral,
,nem um contrato, e sim ato-união pdo qual se acorda a insthuição
.de um serviço público, que será explorado nos têrmos regulamentares
,prescritos por ato unilateral do concedente, garanúda ao concessi~ná
rio a estabilidade ·econômico-financeira da emprêsa, nos moldes fixa,dos pelo contrato comp·lementar ao ato de concessão.
O serviço público, cuja exploração por terceiros fôr acordada
mediante ato-união será levado a efeito pelo concessionário, dentro
'
.
<Ias normas legais vigentes na matéria, editadas pelas ent1da·des políticas competentes e na forma r.egulamentar estabeleóda pelo con·cedente, com as modificações introduzidas, unilateralmente, no curso
<da exploração do serviço e exigidas pelo interêsse coletivo, assegura.da, sempre, no entanto, a equação econômico-financeira do concessionário, fixada pelo contrato, complementar ao ato jurídico pelo qual
se acordou a concessão.
O ·Contrato regula as cláusulas relativas ao "quantum" da renda a
ser auferida pela prestação do serviço, bem como as que reflexamente possam influir sôbre êle, a saber: as que outorgam privilégios e regalias aos concessionários, fixam os prazos e forma de início e extensão da concessão e regem as condições de indenização por ato regulamentar do concedente.
P.e]o ato-união, as partes acordam a instituição ou, ao menos, a
.execução de determinado serviço público, assumindo direitos e obriga•ções. O concedente concorda em entregar ao particular certo serviço,
·com o fim de vê-lo desempenhado da melhor forma possível, sem
.desembôlso de grandes capitais e, assim, se supre deficiência até
.então exist'ente na vida administrativa e, por sua vez, se obriga a
lhe conferir os meios públicos necessários para isso, e o conc~ssioná-
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julgada satisfatória em função do capital 'empregado na instalaç.ão
e funcion4mento do serviço e, por seu lado, se obriga a levá-lo 3. efeito no interêsse coletivo, como serviço público que é.
Assim, além do ato-união que firma o acórdo de eX.'ecução do
serviço público, há o ato unilateral fixando a situação objetiva do
serviço relativo à sua organização e funcionamento, e o ato contratual, regendo a situação subjetiva dêle, a qual compreende as relações
de ordem patrimonial, bem como o modo, a forma e as condições de
execução do serviço que repercutem diretamente sóbre a situação
económico-financeira da concessão. Cada um dos atos jurídicos referidos dispõe sóbre os assuntos da alçada que lhes é pecu.har e,
todos, com o campo de ação próprio, se encontram no instituto jurídico, complexo, que é a concessão. Embora materialmente a concessão pressuponha vários atos jurídicos, nada impede que, formalmente, êles se enfeixem em um único documento, compreendendo
o acórdo havido para a execução do serviço público e os princípios
em que se acordou essa execução. O documento escrito pelo q uai
se exterioriza um ato jurídico não tem a faculdade de modificar a:
natureza dos elementos que o integram.
A instituição do serviço público concedido se. assemelha, na
sua estrutura jurídica, à instituição da família. Pelo ato-união duas
pessoas acordam em se casar e instituir uma famHia, nos têrmos
pres;critos unilateral.mente pelo Estado, sujeitando-se às alterações
legislativas supervenientes. Querendo, porém, garantir a situação
económica do casal, podem contratar sóbre o regime de bens~ dispondo como melhor julguem ficar acautelados I'ecíprocos interêsses.
Portanto, a concessão se institui mediante o ato-união em.
que ambas as partes concordam em estabelecer determinado .serviço
público, assumindo o concessionário a obrigação de levá-lo a efeito
no interêsse coletivo, satisfeita a sua situação económico-financeira,
fixa·da no contrato, e aceitando o concedente a obrigação de outorgar ao seu delegado os elementos necessários à execução do serviço
público e garantir a equação económico-financeira, exercido aquêle,
segundo o bem público, prescrito por ato regulamentar.
As obrigaçôes que, nascendo do acórdo estabelecido entre concedente e concessionário, a fim de realizar o serviço público, se resumem em um compromisso de colaboração leal e recíproca, pelo.
qual ficam, ao mesmo tempo, reconhecidas, mediante atos jurídicos.
competentes, a garantia do equilíbrio financeiro do concessionário
e a possibilidade das prestações, segundo as normas regulamentares.
A estabilidade económica do concessionário se assegura por preceitos.
rígidos e as condições de organização e funcionamento do servi,ço os.-

~CiiaKlr1, conforme as conveniênoias públicas, adaptando-se às suas ne-

cessódades variáveis.
Assim, as relações de ordem patrimonial, relativas à execução de
determinado serviço concedido, regem a posição económico-financeira
do concessionário, com direitos e obrigações referentes ao serviço
.acordado; e as relações de ordem }egal, relativas à organização e fun'cionamento estável do serviço sóbre bases tarifárias razoáveis, regem
.a posição regulamentar do serviço acordado.
O poder público não se despoja das atribuições que lhe são pe·cu]iares e ,que justificam a sua razão de ser, pelo só fato de outorgar
a particulares, mediante acórdo, a execução de determinado serviço
público, cuja regência deve sempre ficar subordinada ao seu fim espedfico: satisfação do bem estar da coletividade. O particular, por sua
vez ao se obrigar a exercer determinado serviço público, conform·e o
:int~rêsse coletivo ajuizado pela administração pública, não fica em
:posição de inferioridade, porque livremente acordou na execução do
:serviço~ dentro da equação económico-financeira por êl-e contratada.
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Com a doutrina do ato complexo, na sua forma mais perque entende ser a concessão instituída por ato-união, mas
:regida por regulamento unilateral do concedente e completada por
contrato patrimonial, se dissipam as dúvidas suscitadas pelas correntes unilaterais e convencionais, se conciliam as posições e se explicam
!perfeitam'ente todos os aspectos da concessão.
Realmente, o concedente e o concessionário, ao acordarem ambos a instituição do serviço público, têm as vontades solicitadas por
idênticas causas intrínsecas, ou seja: a relação jurídica se firma, para se criar serviço público, pelo qual s·e satisfaçam os interêsses coletivos. A causa final, porém, é diferente: o concedente visa dar
mdhor forma para se atingir a causa formal do acórdo, o conc-esSiio.nário visa obter determinada posição financeira, na execução da
causa formal do acórdo, satisfazendo, no entanto, ambos, tal conteú·.do, que, como salientamos, é o de instituir um serviço público.
O interêsse do concessionário se cifra em obter lucros na explo;ração do serviço e foi tendo em mira esta causa final que acordou em
. aceitar a concessão de serviço público, enquanto o interêsse do Esta,do -é atender às necessidades coletivas na forma que lhe parece mais
·conveniente e considerando esta causa final, acordou em delegar a
terceiro a concessão de s·erviço público. Assim, a concessão é ori_ginada de acórdo, por conseguinte, convencional, mas não contratual.
Para, porém, assegurar a sua posição financeira e atingir o fim pelo
,qual acordou em levar a efeito o serviço público, o concessionário firma contrato que estabelece a sua equação económica. Por sua vez,
•O serviço público, pelo· fato de sua execução haver sido entregue a
'feita~ isto é,

-898um particular, não peTde o caráter de serviço público e, por conse-·guinte, não se despoja o Estado das suas prerrogativas de prescrever, unilateralmente, as normas mais aconselhadas para o seu .bom
desempenho no interêsse coletivo, como juiz, que é, dês·se interêsse ..
Fica, perfeitamente, explicada a razão da regulamentação e
defendidos os direitos e obrigações das partes.
O objeto da convenção é instituir um serviço público, o qual.
precisa de ser levado a efeito dentro dos moldes mais convenientes.
ao interêsse coletivo, competindo à administração, na qualidade de
poder incumbido da vigilância daquele interêsse, prescrever as;
normas julgadas mais aconselhadas a fim de se atingir tal objetivo.
O fim que tem em vista a administração, ao firmar a convenção,
é realmente êste: o de escolher entidade capaz de realizar proficientemente determinado serviço público, a quem delega atribuição
lhe·
é peculiar e lhe assegura determinada vantagem econômica.
isso
precisa de ser respeitado. Por outro lado, o fim que tem em atenção.
o concessionário ao aderir à concessão é o seguinte: executar certo,
serviço público, mediant·e a inversão de detevminado capital e organização adequada de em.prêsa, a fim de obter um lucro compensador
pela prestação de tais atividades, satisfazendo, no entanto, o interêsse coletivo nos moldes previstos pelo poder público. E isso, ta·mbém,_
precisa de ser respeitado.
O direito de exercer a concessão constitui um direito único e não
vários direitos dos quais irra'diem as faculda4es ·que dos atos administrativos (legais ou regulamentares) promulgados ou ordenadas pelos órgãos competentes, - seja antes da concessão, ao se fazer a
concessão ou ainda depois dela, - são atribuídos ao concessionário. Tôdas essas faculdades são instrumentos conferidos ao conces-sionário para exercer o serviço público que se, por um lado, é um,
direito dêle, por outro, é uma obrigação que lhe pertence, ou mais,,
lhe incumbe, uma vez que assumiu tal encargo. Assim, o concessionário possui tais faculdades enquanto_ são, pela administração, julgadas.
úteis para êle cumprir o serviço público, como mero meio a se aÚngir
aquêle fim.
As alterações na organização e funcionamento do serviço não
acarretam qualquer dano ao concessionário, uma vez se lhe assegure·
a equação financeira estabelecida pelo contrato e, entretanto,
las medidas permitem à administração prover ao interêsse
segundo as circunstâncias que se apresentarm .
.O interêsse privado deve, sempre, ceder diante do interêsse pÚ-;
blico. Sôbre êste só prevalece o direito privado, cuja segurança <wntra aquela está na reparação patrimonial dos danos sofridos. Ante o.
interêsse coletivo, o titular de direito' privado tem direito, apenas).
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à sua conversão em determinada expressão patrimonial. f:sse o

prin-~

cípio que rege o direito público, e, portanto, os serviços concedidos..
Sôbre a tese do professor Bandeira de Melo emitiu parecer a comissão competente, sendo relator o sr. João Abreu. Concluiu o,
parecer pela aprovação da tese, na parte em que vê, na concessão, negócio jurídico contratual. Sustentou, contudo, não se lhe afigurar plenamente satisfatória, no seu conjunto, a explicação oferecida pelo ilustre administrativista no identificar, quanto ao complexo de relações.
intercedentes entre concedente e concessionário, a natureza jurídica,
da concessão de serviço público.
Pôsto em debate o parecer, em plenário, foi êle aprovado..

